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לכבוד
חברי עמותת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
בתפוצה ראשית

הנדון :נהלי ועדת הבחירות לכהונת יו"ר וסיו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות
בישראל
מתוקף סמכותנו בהתאם להוראות תקנון העמותה ,מתכבדת ועדת הבחירות לפרסם את נהליה.
כללי:
 .1הועדה קוראת לנציגים ולחברי העמותה לשמור על טוהר הבחירות ולהוות דוגמה להליך דמוקרטי תקין
וראוי.
 .2הוועדה רשאית לפסול הצבעה אם יוכח להנחת דעתה שההצבעה אינה משקפת את דעתו העצמאית של
המצביע או שההצבעה נעשתה בתמורה לטובת הנאה שניתנה או הובטחה.
כתבי הצבעה:
 .1הוועדה תיתן דגש בבדיקת תקינות כתבי ההצבעה אשר יכללו את התאריך ,שמו וחתימתו של יו"ר
האגודה ,כמו גם את שם נציגו ,אשר יהיה נוכח בהצבעה.
 .2בהתאם להוראות תקנון העמותה ,על כתבי ההצבעה להיות מוגשים לחברי ועדת הבחירות עד ולא יאוחר
ממועד פתיחת הישיבה למעט במקרים של כוח עליון .את כתב ההצבעה יש להגיש לוועדה כאמור לעיל
על ידי נציגו של יו"ר האגודה שנבצר ממנו להגיע לישיבה ,או להישלח לוועדה באמצעות כתב הצבעה
סרוק במייל לכתובת הדוא"ל של מבקר ההתאחדות  , YANIV@YANIVY-LAW.COMכאשר בכל מקרה
על נציג יו"ר האגודה להיות נוכח באולם בעת ההצבעה.
יש לשים לב כי התקנון מגדיר "נציג" כ -אחד משלושה בלבד :חבר בוועד או בהנהלה או במועצת אגודת
הסטודנטים בראשה עומד אותו יו"ר ,או חבר נשיאות אחר ,או מי שכיהן כיו"ר של אותה אגודה ב12-

החודשים האחרונים שלפני ישיבת הנשיאות ,שבה הוא עתיד להיות נוכח .נדרשת נוכחות פיזית של
הנציג באסיפת ההצבעה .מבלעדי נוכחות זו  ,כתב הצבעה זה לא יכובד.
 .3אם יוגש לוועדה (בין באמצעות הגשה למייל או באמצעות הגשה פיזית באמצעות נציגו של יו"ר אגודה)
כתב הצבעה הסותר כתב הצבעה מוקדם יותר שניתן (מכל סיבה שהיא) ,על יו"ר האגודה לציין במפורש
על כתב ההצבעה המאוחר (אשר יכלול את תאריך חתימתו) כי כתב הצבעה מאוחר זה מבטל את כתב
ההצבעה הישן שניתן בתאריך .00/00/00
 .4הועדה רשאית לאשר מטעמים מיוחדים שיירשמו כתבי הצבעה שיוגשו לה לאחר מועד פתיחת הישיבה.
 .5הועדה קוראת לחברים לקחת חלק פעיל בישיבה ולא להסתמך על כתבי הצבעה מקום בו יכולים הם
להשתתף בישיבה באופן פיזי.
ערעורים:
 .1הרואה עצמו נפגע מהחלטת הועדה רשאי להביא את טיעוניו לפני הועדה בתוך  48שעות מעת שניתנה
ההחלטה.
 .2עם סיום ספירת הקולות תפרסם הוועדה את תוצאות הבחירות ,בדרך בה מתפרסמות החלטות הוועדה.
 .3הרואה עצמו נפגע מהחלטת הועדה רשאי להשיג עליה בכתב בערעור מנומק בתוך  72שעות ממועד פרסום
ההחלטה.
 .4הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ערעור שיוגש ללא הנמקה על הסף.
 .5הועדה תדון בערעור ותיתן את החלטתה לגביו בתוך  48שעות נוספות מעת שנתקבל אצלה.
 .6מקום בו נתנה הועדה את החלטתה ובחלוף המועד להגשת ערר ,תהא החלטת הועדה חלוטה.
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